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Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. 

 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 

hygienartiklar. Undvik även citrus och nötter. 
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Handläggare 

Utvecklare Torben Larsson 

Telefon 0522-69 65 31 
Torben.larsson@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Tony Andreasson om en hinderbana på 

Skogslyckan 

 

Sammanfattning 

Förslagsställaren Tony Andreasson har inkommit med ett medborgarförslag om 

hinderbana på Skogslyckans gamla fotbollsplan. Förslagsställaren beskriver i sitt förslag 

att detta skulle kunna ge förutsättningar för bra träning för flera olika målgrupper. 

 

Kommunfullmäktige beslutade, 2019-04-10 § 107, att överlåta till kultur och 

fritidsnämnden att besluta i ärendet. 

 

Förvaltningen anser att inlämnat förslag skulle bidra till en positiv utveckling av 

området i enlighet med det förslagsställaren skriver. Förvaltningen anser att närhet till 

områden med utrymme för fysisk aktivitet är en bra förutsättning för att stimulera till 

rörelse och träning för medborgarna. Detta kan i sin tur leda till en bättre folkhälsa.  

 

Under den pågående renoveringen av Ramnerödsskolan har det anlagts redskap för flera 

olika aktiviteter på den tidigare grusplanen längs Boxhultsvägen. Denna utveckling 

kommer att bidra till ett kostnadsfritt alternativ till fysisk aktivitet för boende i 

närområdet. Busshållplats finns i direkt anslutning till området vilket gör det tillgängligt 

även för resande via kollektivtrafik. Denna nya satsning sker inom ett skolområde vilket 

gör att den under skoltid kommer att användas av skolan – tid därutöver kan den nyttjas 

av övriga.  

 

För närvarande pågår inom kommunen ett stort arbete med att resurseffektivisering och 

besparingar. Utifrån de nuvarande ekonomiska förutsättningarna ser inte förvaltningen 

det som möjligt att genomföra ytterligare satsningar inom detta område och verkställa 

inlämnat medborgarförslag.       

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-04 KFN 2019/00082 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-04-10 § 107 

Medborgarförslag från Tony Andreasson 2019-04-03      
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Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden avslår inlämnat medborgarförslag med hänvisning till 

ekonomiska förutsättningar och hänvisar samtidigt till det nybyggda området som 

anlagts i anslutning till Ramnerödsskolan. 

 

 

 

Katarina Hansson   Torben Larsson 

Kultur och fritidschef Utvecklare 

Expediera till 

Kommunfullmäktige 

Förslagsställaren 
 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2019-04-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 107 Dnr KS 2019/00297  

Medborgarförslag från Tony Andreasson om en hinderbana på 
Skogslyckan 

                                 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till kultur-och fritidsnämnden att besluta i ärendet.      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2019-04-15 

Elving Andersson, Christina Nilsson, Elena Tibblin, Kent Andreasson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-04-15 intygar 

Sebastian Johansson 

 

Expedierat 2019-04-26 

Tony Andreasson 

Kultur-och fritidsnämnden 

 



Medborgarförslagets ärende: 
Träning för stora och små 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej 
 
Jag vill gärna ha en hinderbana på Skogslyckans gamla fotbollsplan. Bra träning för stora som små och 
för gamla och unga. 
Den behöver byggas så att den klarar av alla typer av väder, vilket gör att den inte behöver 
underhållas jämt och ständigt. 
 
Dagens datum: 
20190403 
 
Namn: 
Tony Andreasson 
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Handläggare 

Utvecklare Anna-Helena Wiechel 

Telefon 0522-69 65 11 
anna-helena.wiechel@uddevalla.se 

 

Kultur och fritidsnämndens av- och slutrapportering av 

kommunfullmäktigeuppdrag 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden har av kommunfullmäktige fått ett antal uppdrag att 

genomföra. Samtliga uppdrag är föremål för höstens uppsiktspliktsmöte. Kultur och 

fritidsnämnden begär avslut av följande uppdrag från kommunfullmäktige: 

 

 Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att ta 

fram en plan för att utveckla Rimnersområdet till ett samlat sport- och 

idrottscentrum (2019-03-07-2019-12-31) 

 

 Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag att 

under 2017 anlägga en aktivitetspark (2017-01-01-2019-06-30) 

 

 Barn och utbildningsnämnden och kultur och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att tillsammans ta fram en plan gällande 

gemensamt bibliotek och skolbibliotek i Källdal (2019-03-07-2019-12-31) 

 

 Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att ta 

fram en plan för fritidsgård och idrottshall i Källdal (2019-03-07-2019-12-31) 

 

 Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

utreda möjligheterna och presentera förslag för tillgänglighetsanpassade och 

tillfredsställande lokaler för kulturskolan inom ramen för ett ”ungdomens 

kulturhus” (2019-03-07-2019-12-31) 

 

 Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag att 

under 2017 upprusta Landbadet så att verksamheten kan bedrivas (2017-01-01-

2019-06-30) 

 

 Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2016-2018, 2017-2019 och 

2018-2020 fått i uppdrag att under 2016-2018 utveckla området 

Gustavsberg/Landbadet/Bodele/Skeppsviken med utökat friluftsliv och 

mötesplats Bodele (2016-01-01-2019-12-31) 

 

Kultur och fritidsnämnden begär förlängning av följande uppdrag från 

kommunfullmäktige: 
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 Kultur och fritidsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda 

framtida hantering av Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet (dnr 2018/00855) 

(2019-05-22-2019-10-31) 

 

 Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

utvärdera föreningsstödet och ta fram förslag till nya bestämmelser för samtliga 

föreningsbidrag (2019-03-07-2019-12-31) 

 

 Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen (2019-03-07-2019-12-31)  

 

      

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-30.      

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden begär avslut på följande kommunfullmäktigeuppdrag:  

 

 Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att ta 

fram en plan för att utveckla Rimnersområdet till ett samlat sport- och 

idrottscentrum (2019-03-07-2019-12-31) 

 

 Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag att 

under 2017 anlägga en aktivitetspark (2017-01-01-2019-06-30) 

 

 Barn och utbildningsnämnden och kultur och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att tillsammans ta fram en plan gällande 

gemensamt bibliotek och skolbibliotek i Källdal (2019-03-07-2019-12-31) 

 

 Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att ta 

fram en plan för fritidsgård och idrottshall i Källdal (2019-03-07-2019-12-31) 

 

 Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

utreda möjligheterna och presentera förslag för tillgänglighetsanpassade och 

tillfredsställande lokaler för kulturskolan inom ramen för ett ”ungdomens 

kulturhus” (2019-03-07-2019-12-31) 

 

 Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag att 

under 2017 upprusta Landbadet så att verksamheten kan bedrivas (2017-01-01-

2019-06-30) 
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 Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2016-2018, 2017-2019 och 

2018-2020 fått i uppdrag att under 2016-2018 utveckla området 

Gustavsberg/Landbadet/Bodele/Skeppsviken med utökat friluftsliv och 

mötesplats Bodele (2016-01-01-2019-12-31) 

 

Kultur och fritidsnämnden begär förlängning av följande kommunfullmäktigeuppdrag:    

 

 Kultur och fritidsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda 

framtida hantering av Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet (dnr 2018/00855) 

(2019-05-22-2019-10-31) till 2020-03-30 

 

 Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

utvärdera föreningsstödet och ta fram förslag till nya bestämmelser för samtliga 

föreningsbidrag (2019-03-07-2019-12-31) till 2021-12-31 

 

 Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen (2019-03-07-2019-12-31) till 

2022-12-31 

 

   

Ärendebeskrivning 

Begäran av avslut av uppdrag 

Plan för att utveckla Rimnersområdet till ett samlat sport- och idrottscentrum 

För att kunna genomföra en plan för att utveckla Rimnersområdet i enlighet med kultur 

och fritidsnämndens övergripande syften, behöver förvaltningen i ett första skede utreda 

de nuvarande förutsättningarna för idrottsutövande i Uddevalla kommun. Det handlar 

dels om att kartlägga föreningsaktivitet bland barn och unga utifrån ett geografiskt 

informationssystem, dels en inventering av utbudet av lokaler för samtliga idrotter i 

kommunen. Därefter kan kultur och fritidsnämnden ta ställning till hur man på bästa sätt 

stimulerar idrottsutövande bland barn och unga kommuninvånare. Förvaltningen gör 

bedömningen att en plan för utveckling av Rimnersområdet därför inte ryms inom 

nuvarande planperiod, och begär ett avslut av uppdraget. 

 

 

Anlägga en aktivitetspark 

Aktivitetsparken invigdes 19 juni 2019. Anläggningens driftsplanering görs av enheten 

för fritidsanläggningar. Uppdraget att anlägga en aktivitetspark är genomfört. 

 

Plan gällande gemensamt bibliotek och skolbibliotek samt fritidsgård och 

idrottshall i Källdal  

Kultur och fritids nya mötesplats i Källdalhuset kallas Rampen och består av bibliotek, 

fritidsgård och idrottshall. Rampen är tänkt att bli en öppen mötesplats för alla i 
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Källdalsområdet med omnejd. En projektledare har anställts för att organisera 

samarbetet mellan kultur och fritids olika verksamheter. Projektledaren samverkar också 

med övriga aktörer i Källdalsprojektet, t ex skolans utredare och lokalsamordnare, för 

att hitta smarta och kostnadseffektiva sätt att använda lokalerna bl a för att de ska 

nyttjas så stor del av dygnet som möjligt. De tittar även på möjligheterna att hitta goda 

samverkansytor mellan skola, föreningsliv och kultur och fritids verksamheter. För 

kultur och fritid är uppdraget att vara attraktiva och tillgängliga för allmänheten när de 

vill ta del av våra verksamheter. Budgeten är beräknad för att dra nytta av samverkan 

mellan kultur och fritids verksamheter genom kombinerade tjänster och gemensam 

planering. Uppdraget att ta fram plan för bibliotek, fritidsgård och idrottshall i Källdal 

är genomfört. 

 

Utreda möjligheterna och presentera förslag för tillgänglighetsanpassade och 

tillfredsställande lokaler för kulturskolan inom ramen för ett ”ungdomens 

kulturhus” 

Den politiska majoriteten har på eget initiativ dragit tillbaka detta uppdrag till förmån 

för ett nytt uppdrag "Flytta Kulturskolan till Sinclair". Av det skälet har förvaltningen 

inte arbetat aktivt med uppdraget under perioden. 

 

Inom ramen för uppdraget har kultur och fritidsnämnden etablerat Kulturbryggeriet, ett 

samarbete mellan kulturskolan och fritidsgårdsverksamhet. Fritidsgård Bryggeriet hade 

tydlig kulturprofil i sitt utbud. Av det skälet tedde det sig naturligt att kulturskolan 

under en period förlade delar av sin utökade verksamhet i Bryggeriets lokaler. När 

sedan Bryggeriet stängde, flyttade den verksamheten till kulturskolans lokaler. 

Samarbetet har visat sig fylla två syften. Dels erbjuder det ett tillfälle för 

kulturskoleungdomar, som söker nya uttryckssätt för sitt kulturutövande, att hitta nya 

sammanhang, dels skapas det ett nytt och bredare sammanhang för de ungdomar som 

tidigare enbart varit i fritidsgårdsverksamheten. Därtill konstateras att verksamheten 

attraherar många elever vid estetiska programmet på gymnasiet, som inte nödvändigtvis 

varit kulturskoleelever. 

 

Upprusta Landbadet så att verksamheten kan bedrivas 

Upprustning av Landbadet är färdigställd och invigning skedde den 6 juni 2017. 

Upprustningen har inneburit att Landbadets reningssystem, rördragningar, ytskikt m.m. 

har iordningsställts för att säkra en drift i ytterligare 10 år. I övrigt har även ett 

områdesskydd, staket, satts upp för att göra Landbadet driftsäkrare, höja kvaliteten och 

öka säkerheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu färdigställt slamavskiljningen, 

varför uppdraget kan betraktas som genomfört. 

 

Utveckla området Gustavsberg/Landbadet/Bodele/Skeppsviken med utökat 

friluftsliv och mötesplats Bodele 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-11 § 252 att godkänna den utredning som en 

förvaltningsövergripande arbetsgrupp utformat (Utredning Bodele m.m. 2016-04-11). 
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samt att den ska utgöra planeringsunderlag för kommunens utveckling av området för 

rekreations- och friluftsliv.  

Kultur och fritidsnämnden har genomfört de åtgärder som nämnden hade till uppgift att 

genomföra inom ramen för utredningen. Uppdraget bedöms därför vara genomfört. 

 

Begäran av förlängning av uppdrag 

Utreda framtida hantering av Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet 

Kultur och fritidsförvaltningens arbete med att utreda framtida hantering av 

Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet pågår för fullt. Dialog har förts och kommer 

fortsättningsvis att föras med representanter från stiftelserna försvarsmuseet, 

Sjömanshusmuseet och Backamostiftelsen. Samarbetet kräver mer tid i anspråk, varför 

kultur och fritidsnämnden önskar få uppdraget förlängt till 2020-03-31. 

 

Utvärdera föreningsstödet och ta fram förslag till nya bestämmelser för samtliga 

föreningsbidrag  

Kultur och fritidsförvaltningen har möjlighet att påbörja uppdraget under hösten 2019. 

Uppdragetstiden behöver därför förlängas till 2021-12-31. 

 

Tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen 

I kultur och fritidsnämndens lokalförsörjningsplan är investeringar kopplade till 

Rimnersvallen periodiserade till 2025-2027. Inventering av brister på Rimnersvallens 

läktare pågår i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen. Politiska beslut rörande 

nivån på arenans standard är en prioriterad fråga för fortsatt hantering av renovering av 

Rimnersvallen. Kultur och fritidsnämnden önskar därför få uppdraget förlängt till 2022-

12-31. 

 

Katarina Hansson Anna-Helena Wiechel 

Kultur och fritidschef Utvecklare 

Expediera till 

kommunfullmäktige 
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Handläggare 

Utvecklare Anna-Helena Wiechel 

Telefon 0522-69 65 11 
anna-helena.wiechel@uddevalla.se 

 

Kultur och fritidsförvaltningens avrapportering av 

nämnduppdrag 2019 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsförvaltningen fick av nämnden i uppdrag att rusta upp och informera 

om vandringsleder kring Tureborg (2018-02-15 § 14). Ett samarbete upprättades med 

Skogsstyrelsen och deras sk Gröna jobb, för att genomföra röjning av leder kring 

Tureborg. Därefter har en översyn av markeringar gjorts. Förvaltningen har därefter 

gjort ytterligare översyner och identifierat behov av kompletterande markeringar och 

underhåll. Dessa insatser är att betrakta som en del av det löpande drift- och 

underhållsarbetet. Marknadsföring av leden kommer att ske när kompletteringarna är 

genomförda. Förvaltningen bedömer att leden därmed är etablerad och uppdraget 

slutfört.     

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-01.      

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden avslutar uppdraget att rusta upp och informera om 

vandringsleder kring Tureborg  

 

 

   

 

 

Katarina Hansson Anna-Helena Wiechel 

Kultur och fritidschef Utvecklare 

Expediera till 
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Handläggare 

Utvecklare Kristina Mars 

Telefon 0522-69 64 06 
kristina.mars@uddevalla.se 

 

Ansökan från Funktionsrätt Uddevalla om kompensation för 

hyreshöjning 

Sammanfattning 

Funktionsrätt Uddevalla, tidigare HSO Uddevalla är en organisation som samlar ett 

antal funktionsrättsföreningar. Föreningen tillhandahåller lokal samt administrativt stöd 

till medlemsföreningar mot en avgift. Föreningen driver även frågor som gemensamt 

gagnar medlemsföreningarnas syften och mål.  

 

Föreningen Funktionsrätt Uddevalla erhåller bidrag som funktionsrättsförening och 

erhåller enligt normen 85% av nettokostnaden för hyran inklusive städkostnader. 

Beloppet bestäms av hyreskostnaden för föreningens senast avslutade verksamhetsår, 

det vill säga året innan bidraget söks. För funktionsrättsföreningar fastställs beloppet 

sedan av kultur och fritidsnämnden i samband med decembernämnden årligen.  

Föreningen har nu inkommit med en ansökan att få kompensation för hyreshöjning på 

grund av att de anser att det uppstår ett glapp mellan det bidraget som de erhållit på 

decembernämnden och det hyresbelopp som de betalar under verksamhetsåret som 

bidraget utbetalas.  

 

Föreningen har inte inkommit med svar på förvaltningens fråga hur stor hyresökning 

som skulle bli aktuell för medlemsföreningarna om de inte skulle bli kompenserade via 

denna ansökan. Föreningen önskar dock få en kompensation för hyreshöjning som skett 

för perioden mellan punkten för det redovisade beloppet och tidpunkten för det 

utbetalade bidraget, vilket handlar om 14 110 kronor årligen för 2018 och 2019.  

 

Samtliga föreningar som ansöker om bidrag inom ramen för Kultur och fritids 

verksamhet redovisar dokumentation över föreningens verksamhet och förvaltning och 

är en förutsättning för att bli bidragsberättigad. I handlingarna som förvaltningen 

efterfrågar ingår verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, revisionsberättelse, 

ekonomisk berättelse samt justerat årsmötesprotokoll (KFN/2007:145). I de fall som 

föreningar får bidrag som baseras på hyreskostnaderna bestäms nivån för bidraget på 

hyreskostnaderna som föreningen haft det senast avslutade verksamhetsåret. 

  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-24, KFN 2019/00081 

Ansökan från Funktionsrätt Uddevalla gällande kompensation för hyreshöjning,  

2019-03-26 

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag, 2007-08-22, §120 
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Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden avslår Funktionsrätt Uddevallas ansökan om kompensation 

för hyreshöjning. 

 

   

 

 

 

 

Katarina Hansson Kristina Mars 

Kultur och fritidschef Utvecklare 

Expediera till 

Funktionsrätt Uddevalla 



 

________________________________________________________________________________________ 

Kapellevägen 1A Tfn. o Fax 0522-37804 Plusgiro 83 70 10-8 Org.nr. 858500-5526 

451 44 Uddevalla    E-post hso-uddevalla@home.se  

 

 

 

     Uddevalla 2019-03-26 

Kultur och Fritidsnämnden 

Uddevalla kommun 

451 81  UDDEVALLA 

 

 

 

 

Angående hyresbidraget för handikappföreningarnas lokaler på Funktionsrätt-Center på Kapellevägen 1 A 

i Uddevalla (tidigare HSO-center). 

 

1 januari 2018 fick vi en hyreshöjning på 4,15% från 410 500 kr till totalt 427 100 kr/år. När vi skickade in 

vår ansökan om hyresbidrag i september 2017 (avseende 2018) så baserades det på hyran som var 2016. 

Alltså blir det en eftersläpning på 2 år. Detta har till följd att vi kommer att förlora nästan 30 000 kr under 

denna tidsperiod.  

 

Då vi tecknar hyreskontrakt på 3 år i taget med fast hyra är det egentligen bara sista året som vi är i fas 

med kostnaderna. Detta kommer sedan att upprepas och vi kommer återigen släpa efter med vårt 

hyresbidrag de första 2 åren. 

 

Vi ber er att beakta detta problem då vi har mycket knappa medel att kunna täcka denna förlust. Vi vill 

heller inte gärna belasta våra medlemsföreningar eftersom de också har en ansträngd ekonomi. 

 

Vi yrkar därför: 

Att nämnden går in och kompenserar  Funktionsrätt Uddevalla för den uppkomna situationen  som  

uppstår med anledning av det gällande regelverket. 

 

 

 

Ronny Blidberg 

Ordförande 

 

 

mailto:hso-uddevalla@home.se
















 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(1) 

2019-10-09 Dnr KFN 2019/00003 

  

 

Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

Telefon 0522-69 70 17 
josefin.florell@uddevalla.se 

 

Redovisning av anmälningsärenden 2019-10-16 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden:  

 

Avsägelse från Maria Nilsson (S) för uppdraget som ersättare i kultur och 

fritidsnämnden, beslut KF 2019-09-11 § 222 

 

 

   

 

 

 

 

Katarina Hansson Josefin Florell 

Kultur och fritidschef Utredare 
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 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(1) 

2019-10-09 Dnr KFN 2019/00004 

  

 

Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

Telefon 0522-69 70 17 
josefin.florell@uddevalla.se 

 

Redovisning av delegationsbeslut 2019-10-16 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande delegationsbeslut: 

 

Beslut 2019-09-20 enligt delegation nr 9 om bidrag till Uddevalla kartgrupp 

 

 

   

 

 

 

 

Katarina Hansson Josefin Florell 

Kultur och fritidschef Utredare 
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